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Rezumatul proiectului

Poluarea apelor de suprafață, cu coloranți textili, este o problemă gravă de mediu și

sunt necesare eforturi constante pentru reducerea acesteia. Studiile arată că distribuția în

mediu și biodisponibilitatea coloranților textili afectează fauna acvatică și oamenii. Deși

enzimele pot biodegrada cu succes contaminanți recalcitranți din apă, costul și instabilitatea

lor sunt prohibitive pentru aplicații reale. Prin urmare, tânăra echipă a proiectului IMLAC

își propune să dezvolte un tratament practic pentru îndepărtarea indigo carminului, verde

naftolului și a roșului de metil din medii apoase, utilizând lacază imobilizată. În acest studiu

integrat, producerea și utilizarea enzimelor imobilizate vor fi investigate și calibrate în

funcție de variabilele de mediu, inclusiv temperatura și pH-ul, iar cel mai important,

reducerea costului va fi demonstrată prin reciclarea produsului în prezența coloranților.

Programul de lucru al echipei IMLAC, cu sediul la Institutul de Chimie Fizică „Ilie

Murgulescu”, are trei axe complementare: 1 - Producerea de noi suporturi polimerice pentru

imobilizarea enzimelor. 2 - Dezvoltarea și optimizarea unei noi tehnici de imobilizare

enzimatică. 3 - Aplicarea noilor produse cu lacază imobilizată în îndepărtarea coloranților

textili în mediul apos. Rezultatele acestui proiect inovator s-ar putea integra în programele

naționale și Europene ce se confruntă cu dubla provocare de menținere a calității și

siguranței apei.



Obiectivul principal al proiectului

IMLAC este formarea unei echipe de cercetare tinere și independente în domeniul

imobilizării enzimelor pe suporturi polimerice cu aplicații în descompunerea

coloranților recalcitranți din medii apoase. Proiectul IMLAC presupune activități de

cercetare de frontieră și are atât obiective științifice fundamentale, cât și aplicate iar

acestea sunt: producerea de noi suporturi polimerice pentru imobilizarea enzimelor,

optimizarea unei noi tehnici de imobilizare a enzimelor, aplicarea noilor produse cu

lacază imobilizată pentru îndepărtarea coloranți textili din mediu apos.

Rezultatele estimate

Echipa IMLAC va disemina rezultatele prin corelarea globală a datelor

experimentale, va scrie și va trimite spre publicare trei articole și va participa la trei

conferințe. Echipa va raporta către UEFISCDI prin transmiterea rapoartelor de etapa

și final. Accesul media va fi asigurat de construirea unui web-site și a unei pagini de

social media pentru prezentarea proiectului.



Etapa și perioada pentru desfășurarea cercetăreii, conform Cererii de finanțare:

Etapa 1 - Mai 2022 – decembrie 2022 (8 luni)

Denumirea etapei:

Studiul comportării enzimei libere in prezența diferitilor stresori chimici sau fizici (O1.).

Rezultatele preconizate pentru Etapa 1:

✓ Redactarea și trimiterea spre publicare a unui articol.

✓ Participarea la o conferință științifică.

✓ Construirea unui  web site și a unei pagina social media.

✓ Redactarea și trimiterea unui raport de etapă.



Echipa ce a participat la activitățile de cercetare, diseminare și raportare este formată din:

Anca Ruxandra Leontieș Director proiect 

Ludmila Aricov CS - Cercetător ştiinţific

Raluca Visan ACS - Asistent de cercetare ştiinţifică

Aurica Precupas CS III - Cercetător ştiinţific gradul III 

Alexandru Neculae ACS - Asistent de cercetare ştiinţifică

Catalina Gifu CS III - Cercetător ştiinţific
Bugetul proiectului



Activǎţile Etapei 1:

O1. A1.1. Stabilirea condițiilor fizico-chimice optime privind alegerea tamponului, pH-ul și temperaturii,

timpului de stocare folosind substraturi standard și enzime libere.

O1. A1.2. Evaluarea eficienței degradării coloranților textili în prezența lacazei libere cu sau fără mediatori.

O1. A1.3. Elucidarea factorilor ce afectează degradarea coloranților folosind modele cinetice.

O1. A1.4. Caracterizarea interacțiilor între coloranți și enzime la nivel molecular.

O1. A1.5. Propunerea unui mecanism pentru descompunerea lacazei în prezența coloranților și

determinarea mecanismului de inactivare al enzimei.

Rezumatul executiv al Etapei 1:

Obiectivul O1. a avut ca scop studierea comportării enzimei libere in prezența diferiților stresori chimici

sau fizici. Astfel, prin investigarea efectului tamponului, pH-ul, temperaturii și al timpului de stocare

folosind substraturi standard, a fost definit profilul operațional al lacazei și s-au stabilit condițiile optime

de lucru (A1.1O1). Activitățile, realizate ulterio (A1.2.O1. și A1.3.O1.), au condus la rezultate prin care

s-a demonstrat eficiența lacazei de a degrada coloranți textili (roșu de metil, indigo carmin și verde

naftol). Studiul aprofundat al interacției dintre coloranți și enzimă (A1.4.O1.) a condus la propunerea

unor modele adecvate ce descriu degradarea compușilor colorați (A1.5.O1).



In cadrul Etapei 1 a proiectului IMLAC s-au realizat integral rezultatele

preconizate în cererea de finanţare, și anume:

-1/1 Lucrǎri ISI trimise spre publicare:

Ludmila Aricov, Adina Răducan, Catalina Ioana Gifu, Elvira Alexandrescu, Aura

Precupas, Alexandru Vincentiu Florian Neculae, Raluca Marieta Visan, Alina Morosan,

Anca Ruxandra Leontieș*, The immobilization of laccase on mixed polymeric micro-

spheres for methylene red decomposition, Coatings, Manuscript ID coatings-2059652 în

recenzie (IF = 3.236)

- 4/1 Prezentǎri conferinţe:

1. Laccase immobilization onto polymeric supports for synthetic dyes degradation, 9th

IUPAC International Conference on Green Chemistry, Anca Leonties*, Ludmila

Aricov, Raluca Visan, Aurica Precupas, Alexandru Neculae, Catalina Gifu, Adina Raducan

2. The study of a natural antioxidant interaction with a biomaterial substrate, 9th

IUPAC International Conference on Green Chemistry, Raluca M. Visan, Anca R.

Leonties, Ludmila Aricov, Mihai Anastasescu and Daniel G. Angelescu



3. Conformational changes in β-phosphorylated nitroxides – a powerful tool to probe host–

guest interactions, CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE, EDIȚIA XXXVI, IN

MEMORIAM COSTIN D. NENITESCU 120 DE LA NASTERE, Alexandru Vincentiu

Florian Neculae, Gérard Audran, Sofiane Bourdillon, Gabriela Ionita, Jean Patrick Joly,

Sylvain R. A. Marque, Iulia Matei, Sorin Mocanu

4. Novel perspectives into chitosan-based materials for its broad applications, NeXT-Chem

IV – 2022, Raluca-Marieta VISAN, Anca-Ruxandra LEONTIES*, Ludmila ARICOV, Daniel-

George ANGELESCU

- 1/1 Raport științific

Toate rezultatele au fost diseminate online pe website-ul proiectului și pe pagina de social 

media : https://www.researchgate.net/profile/Leonties-Anca-Ruxandra/projects

https://www.researchgate.net/profile/Leonties-Anca-Ruxandra/projects

